
 

 

МОТИВИ 

 

към изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна 

 

 

 

Във връзка с § 30 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията публикуван в Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 

г., съгласно който в Закона за местните данъци и такси текста на чл. 4, ал 1, изречение 

второ се изменя. 

 

Цели: 

 Действащата към момента Наредба № 3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна не 

съответства на измененията в Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2019 г. 

Нужен е законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ, приведен в негово 

съответствие.  

 Финансови средства: 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не са 

необходими. 

Анализ за съответствие с правото на ЕС: 

Предложеното изменение и допълнение на Наредбата е изготвено в съответствие със 

Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за нормативните 

актове, Закона за местни данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

като не противоречи и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗНА изработването на проект за нормативен акт се извършва 

при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. 

Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА изрично възлага задължение на съставителя на проекта 

да го публикува на Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, 

като на заинтересованите лица се предоставя  30 дневен срок за предложения и 

становища по проекта/ чл. 26, ал. 4 от ЗНА/.  

Своевременното съобщаване на проекта и мотивите за изработването му цели да 

осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и 

становища на заинтересованите лица.  



 

 

ПРОЕКТ: 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 

 

 

 

 

Глава І „Общи положения“,  

Раздел І „Определяне на размера на общинските данъци“ 

се правят следните изменения 

1. В чл. 4, ал. 1 изречение второ се изменя така: 

„Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождение 

на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ 

 


